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KORKÉP 

ALGYÓ. Hétfőnként délután 4 és 
6 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tartanak az Algyő 
Fejlődéséért Alapítvány 
támogatásával a faluházban. Jogi 
tanácsadók: dr. Ampovits Ágnes 
ügyvéd és dr. Gonda János 
ügyvéd. Előzetes bejelentkezés 
62/267-026-os, valamint a 
06-30/9852-564-es 
telefonszámon. 
- Teremfocira várják a 
sportbarátokat péntekenként 
este 8 órától 10 óráig Algyő KFC 
Sportegyesület szervezésében a 
Kastélykert u 63. szám alatt. 
Tbvábbi információ a 06-30/ 
9852-564-es telefonszámon 
kérhető. 

BORDÁNY. Megkezdte 
munkáját a helyi amatör 
színjátszó kör. A Szilágyiné Tari 
Gyöngyi által vezetett 
színjátszók idén ősszel a Kukás 
guru című bohózatot viszik 
színre, amelyben az eddigi 
darabokhoz képest a legtöbb 
szereplő vesz majd részt. A 
bonyodalmaktól sem mentes 
színdarab bemutatójára 
várhatóan novemberben, a IV. 
bordányi kultúra napján kerül 

DESZK. Mától három napon át 
tart a fa lunapok 
programsorozata. Ma délután 
3 órakor adja át az 
egészségházat a Tcmpfli téren 
Rácz Jenő egészségügyi 
miniszter. Délu tán 5 órától 
te lepüléstör ténet i és 
fotókiáll í tás nyílik a 
faluházban. Helyi értékeink: 
Múl tunk - fotókiállí tás; 
le lenünk: helyi alkotók -
Ágoston Lóránt, Fodor 
Katalin, Frányó Ildikó, Meszes 
István - kiállítása. Zenél: a 
Tea Trió. Negyed 6-tól a 
kisteleki fúvósok adnak 
térzenét. 6 órakor kezdődik az 
ünnepi műsor. Megnyit ják a 
falunapok 

rendezvénysorozatát , 
k i tünte téseket és díjakat 
adnak át. Fél 8-kor kezdődik a 
Tűzmadarak látványos 
tűz tánc show-ja. Negyed 9-től 
Szikora Robi és az R-Go gidák 
adnak koncertet , 9-től Zséda 
lép színpadra. Este 10 órától 
utcabál, nosztalgiaparty. A 
rendezvények helyszíne a 
Tcmpfli tér, a faluház előtti 
színpad. A fa lunapok 
keretében idén hatodik 
a lkalommal rendezik meg 
szombaton a polgármesterek 
nemzetközi főzőversenyét, 
melyre Ukrajnából , Erdélyből, 
Németországból , Belgiumból, 
Szerbia-Montenegróból is 
érkeznek polgármesterek. A 
résztvevők marha- , 
birkapörkölt és egyéb 
kategóriában mérhe t ik össze 
tudásukat . 

Ágyaspálinka-fesztivált és 
versenyt rendez a deszki 
Falunkért Egyesület. A 
versenyre egy liter 
ágyaspálinkával, annak 
receptjével és a késztő 
adataival nevezhetnek. Az 
italokat szombaton fél 10 és 
12 óra között adha t ják le a 
szabadidő parkban, a fesztivál 
sátrában. A min táka t szakmai 
zsűri mellet t a fa lunapok 
vendégei is értékelhetik, ezért 
az arany, ezüst és bronz 
fokozatokon kívül 
közönségdíjat is osz tanak a 
szervezők. A receptekből 
kiadvány készül, melyet 
minden versenyző megkap. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délelőtt 9 
órától délig vegyeskereskedés 
várja a művelődési házban az 
érdeklődőket. 

RÚZSA. A képviselő-testület 
delegációja, valamint a 
ncptáncsoport a testvértelepülés, 
a romániai Gyarmata kétnapos 
falunapi ünnepségén vesz részt. 
A ruzsaiak tegnap óta 
vendégeskednek Gyarmatán. A 
két település 2002-ben kötött 
egymással testvér-települési 
megállapodást. 

Hatszázmillióból újul 
meg a Tömörkény 

Kühn János igazgató: A középiskola pincéjéből a textiltervező és szobrász szakon tanulók műhelyeit 
felköltöztet jük az új szárnyba Fotó: Miskolczi Róbert 

A Vasvári és a Vedres után felújí t ják a szegedi Tömörkény gimná-
ziumot is. A külső-belső rekonstrukció mellett ú j szárnyat építe-
nek. Ebben t izenkét tantermet és tanári szobákat alakítanak ki. 

- Emberpróbáló idők várnak a 
Tömörkény középiskola tantes-
tületére és diákjaira, hamarosan 
megkezdődik ugyanis az intéz-
mény teljes rekonstrukciója és 
az új szárny építése - fogalma-
zott Botka László polgármester a 
tegnapi sajtótájékoztatón. Beje-
lentette: 600 millió forintot for-
dítanak a 120 éves intézmény 
felújítására és kibővítésére. Eb-
ből 510 millió forintot a kor-
mány biztosít címzett támoga-
tásként, további 90 millió forin-
tot pedig a város ad önrészként. 

- A 120 évvel ezelőtt alapított 
leánygimnázium 250 diák befo-
gadására épült. Ma 780 gyermek 

AZ IH-T IS 
RENOVÁLJÁK 
A szegedi önkormányzat 323 
millió forintos kormányzati tá-
mogatást nyert a Szegedi Ifjú-
sági Ház rekonstrukciójára. Az 
épület teljes belső renoválá-
sát és a homlokzat felújítását 
a jövő évben kezdik el. 

tanul intézményünkben, 85 ki-
nevezett tanárunk van - mondta 
Kühn János. Az iskola igazgatója 
hangsúlyozta: valóban kinőtték 
az épületet. így nem csupán a tel-

jes külső-belső felújítást végzik 
el, hanem a kollégiumhoz is tol-
danak egy új épületszárnyat, 
amelyben 12 tantermet alakíta-
nak ki. Ezekben kapnak helyet a 
művészeti szakközépiskolások 
műhelyei. A diákok most a le-
pusztult pincében tevékenyked-
nek. Az új épületben tanári szo-
bát is kialakítanak, a felszaba-
dult pincehelyiségeket pedig kö-
zösségi termekké alakítják. 

Miután az önkormányzat elké-
szítteti a végleges terveket - eh-
hez a tantestület javaslataira is 
számítanak - , év végén kiírják a 
közbeszerzési pályázatot. A belső 
átalakítást a jövő nyári szünet 
idején végzik el, az új szárny épí-
tését pedig 2006 őszén kezdik 
meg. 

NYEMCSOK ÉVA 

A 2700 forintot csak a jegyzetboltban lehet elkölteni 

E-könyvcsekk 
az egyetemen 
Nem kaptak idén könyvcsekket a hallgatók az SZTE-n - és már 
nem is fognak. A papíralapú utalványokat ugyanis elektronikussá 
alakítják, és szinte csak az egyetemi jegyzetboltokban lesznek 
felhasználhatók. így támogatják a könyvtári állomány fejlesz-
tését. 

A Szegedi Tudományegyetem 
hallgatói közül többen csodál-
kozva vették észre, hogy a félév 
elején szokásos „juttatási cso-
magnak" idén nem volt része a 
könyvcsekk. Mint Badó Attilától, 
az egyetem hallgatói és közkap-
csolati rektorhelyettesétől meg-
tudtuk, ennek oka az, hogy - sza-
kítva az évtizedes gyakorlattal -

VALTOZO ÖSSZEG 
A Pécsi Tudományegyetemen 
több mint tíz éve 3 5 0 0 forin-
tos jegyzettámogatásban ré-
szesülnek a hallgatók, amit 
a helyi jegyzetboltban és né-
hány szerződéses partner 
könyvesboltjában használ-
hatnak föl. Miskolcon szin-
tén az egyetemi jegyzetbolt-
ban költhető el a 3 - 6 ezer 
forint közti - karonként vál -
tozó - jegyzettámogatási 
összeg, ami egy minden 
hallgatónak járó vonalkódos 
kártyáról hívható le. A deb-
receni egyetemen gólyáinak 
bankszámlájára egyszeri 23 
ezer forintos tanszertámoga-
tást utalnak, majd 4 - 1 2 ezer 
forint közti jegyzettámoga-
tást kapnak félévente - kéz-
pénzben, könyvutalványon 
vagy egyetemi kártyán. A tá -
mogatást itt „külső" köny-
vesboltokban is elkölthetik. 

ezután nem papírformátumú je-
gyekben kapják a diákok a jegy-
zettámogatást, hanem a diákiga-
zolványon lévő elektronikus chip 
segítségével lesz majd hozzáfér-
hető az összeg - az új évezred el-
várásainak megfelelően. 

A jelenleg 2700 forint értékű 
támogatást a tervek szerint már 
a jövő héttől felhasználhatják a 
hallgatók, most az ehhez szüksé-
ges informatikai fejlesztéseken 
dolgoznak az egyetem munka-
társai. A rektorhelyettes hozzá-
tette: az elektronikus fizetőesz-
köz átláthatóvá teszi a könyvtá-
mogatási büdzsé felhasználását, 
és egységesíti a karonként eddig 
eltérő kifizetési gyakorlatot. Ba-
dó Attila elmondta: szeretnék az 
elmúlt tíz évben gyakorlatilag 
változatlan támogatási összeget 
3000 forintra emelni. 

Az elektronizált könyvcsekket 
ezentúl azonban csak az egyetem 
saját jegyzetárusító boltjaiban le-
het majd elkölteni. így viszont a 
befolyó bevételt szinte teljes egé-
szében vissza tudnák forgatni a 
könyvtár állományának fejlesz-
tésébe, amihez egyébként kevés 
forrás áll rendelkezésre. Egy 
„külső" könyvesbolttal is szerző-
dést készítenek elő, ahol a chip-
kártyás támogatás szintén fel-
használható lesz, és némileg na-
gyobb kínálatból választhatnak 
majd a hallgatók, mint a jegyzet-
boltokban. 

T.R. 

Regióra 
Ma 13 órától látható a Regióra 
Szegedről című műsor az MTV-n. 
Az adás tartalmából: eddig még 
nem publikált adatok és képek a 
Csongrád megye kastélykincsét 
feltérképező könyvben; csak Sze-
geden láthatók Aba-Novák Vil-
mos kevésbé ismert alkotásai és 
személyes tárgyai; könyvgyűjtés 
egy csángó iskoláért; a betyárok 
szelleme a kondorosi csárdában; 
film készül egy egyedülálló ipari 
műemlékről. A stúdióban a Rozs-
damaró zenekar muzsikál. A mű-
sor szerkesztője Dióssy Klára. 

Fekete Gizi: Az én Nagy Könyvem 

Az alkimista 
és az álmok 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmas szellemi kalandtúrában ismert 
Csongrád megyei közéleti személyiségek, 
tudósok, művészek, üzletemberek, sporto-
lók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Fekete Gizi, a Szegedi Nemzet i 
Színház népszerű színművésze Paulo Co-
elho Az alkimista című regényéről beszél. 

„Paulo Coelho könyveivel idén nyáron találkoztam, az első re-
génye, amit elolvastam, Az alkimista volt. Rögtön beleszeret-
tem, és elhatároztam, hogy minden könyvét el fogom olvasni. 
Úgy érzem, hogy Coelho gondolataiban az én hitvallásom is 
benne foglaltatik. Az alkimista főszereplője Santiago, az anda-
lúziai pásztorfiú, aki kétszer egymás után azt az álmot álmod-
ja, hogy valahol, a piramisok tövében egy kincs várja, csak meg 
kell találnia. Elindul, sok viszontagságon keresztül, kalando-
san, sokféle embert megismerve halad az úton. Közben rájön, 
hogy minden embernek van egy személyes története, amit a 
szívére hallgatva a jelekből kell megtalálnia. Ezt a személyes 
történetet nem más, mint Isten jelölte ki számunkra. Ezen az 
úton találkozik az alkimistával, aki aranyat tud csinálni az 
ólomból - ez az ember adja a legtöbb útmutatót az életéhez. Én 

nemrégiben veszítettem el a 
Mesteremet, Ruszt Józsefet, 
aki az én utamat, története-
met döntően meghatározta. 
Számomra ő volt az alkimis-
ta, és ő is marad, mert hiszek 
abban, hogy ennyivel nem ér 
véget egy emberi élet... Santi-
ago az útja végén természete-
sen megtalálja a kincset, de 
az igazi kincs az, hogy rájön: 
ha az ember az álmait meg 
akarja valósítani, és követi a 
személyes történetét, akkor 
az egész világmindenség ösz-
szefog azért, hogy ez sikerül-
jön neki." 

P r t u t o C o e l h o 

Szentesi térfesztivál 
huszárokkal 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Európa Tanács becsületzászlót ítélt meg Szentes városának. Ennek 
előzménye volt az egy évvel ezelőtti ünnepség Strasbourgban, ahol a la-
kosság nevében Szirhik Imre polgármester vette át az Európa-diplomát. 
Ez utóbbi elismerés adományozását követően általában el szokott telni jó 
néhány esztendő, amikor a kitüntetés magasabb fokozatát, a becsület-
zászlót is megkapja egy-egy település. A szentesieknek nem kellett ennyit 
várniuk. Az Európa Tanács a város nemzetközi kapcsolatokban való ak-
tív szerepvállalását értékelte. 

A becsületzászló ünnepélyes átadása alkalmából fesztivált rendez az 
önkormányzat szombaton a Kossuth téren. A programsorozat délután 5 
órakor az Ősi suli című zenés mesejátékkal kezdődik, majd háromne-
gyed 7-kor huszárok, díszalegység és katonai fúvószenekar felvonulását 
íáthatja a közönség a főutcán. A díszzászlót 7 órakor adja át Johanna 
Schicker képviselő, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tiszte-
letbeli tagja a polgármesternek. Ezt a kitüntetést egyébként a magyar te-
lepülések közül az idén csak Szentes kapja meg. Az ünnepségen Torna-
nek Gábor színművész is szerepel, majd Hódmezővásárhely helyőrségi 
fúvószenekara ad térzenét. A Nox együttes 8 órától koncertezik az ün-
neplőknek. 

Számítógépeket 
kapott a Tabán 

Öt, teljesen felszerelt számítógépet ajándékozott a szegedi Tabán 
Általános Iskolának tegnap Kovács Zoltán, a Kirowski Rt. vezér-
igazgatója - jótékony célra fordítva ezzel a közelmúltban kapott 
Neumann János-díjjal járó összeget - , és Molnár Imre, a Hcw-
lett-Packard Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese. A gépeket 
tegnap a gyerekek már birtokba vették, de a jövőben nemcsak ők, 
hanem a pedagógusok és a szülők is használhatják azokat. Flachné 
Vidéki Katalin, az iskola igazgatója elmondta: intézményükben 
nagy hangsúlyt fektetnek az informatikára Fotó: Schmidt Andrea 

HÍREK 

NYIT AZ IH CAFFE 
Kávéház nyílik ma a Szegedi 
Ifjúsági Házban. Ez az első 
lépése annak a programnak, 
amelynek célja, hogy a házat 
valóban azok használják, 
akiknek épült. A kávéháznyitó 
partyn ma este 9 órától Dorretta 
Carter ad koncertet. 

FELÚJÍTOTT PADOK 
Felújították a padokat a 
Kereszttöltés utca 18. szám előtti 
játszótéren. A munkálatok első 
ütemében három járdarész is 
elkészült, ugyanis a régi burkolat 
balesetveszélyessé vált. Pászti 
Ágnes, Felsőváros Centrum párti 
önkormányzati képviselője 
elmondta: a felújítások eddig 
közel 200 ezer forintba kerültek. 

SZÜRETI FELVONULÁS 
Fiákeres szüreti felvonulást rendez 
Szatymazon a település 
mozgáskorlátozottainak egyesülete 
szombaton délután fél 2-től. A ló 
vontatta kocsikról nótaszó és zene 
szól, a résztvevők körbejárják a falu 
utcáit - útközben a vendéglátó 
házaknál borkóstolóra megáll a 
menet. Ezt követően este 6 órától 
báb mulatság kezdődik a 
művelődési házban. 


